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1 Gemotiveerd advies
Het gemotiveerd advies is gebaseerd op het verslag van resultaten van het vooronderzoek. De
vaststellingen over de aan- of afwezigheid van archeologische sites en hun aard worden
geconfronteerd met de door de initiatiefnemer voorgenomen bodemingrepen. Op basis van deze
confrontatie motiveert het advies of er maatregelen nodig zijn, welke deze zijn, en wat hun
uitvoeringswijze is.
De geplande ingrepen omvatten de aanleg van een ondergrondse parking, de bouw van nieuwe
gebouwen en de (her)aanleg van verharding. Voor de aanleg van de ondergrondse parking zal bijna
het volledige plangebied tot 3-4,4 m diep verstoord worden. Overige ingrepen omvatten geen
bijkomende verstoringen.
Tijdens het vooronderzoek zonder ingreep in de bodem kon enkel het bureauonderzoek uitgevoerd
worden. Uit de resultaten van het bureauonderzoek bleek dat de bodem ter hoogte van een derde
van de diepgaande geplande ingrepen reeds volledig verstoord is door de aanwezigheid van kelders.
Verder is het plangebied eveneens volledig bebouwd of voorzien van verharding.
Wanneer de algemene archeologische verwachting tezamen met de gekende verstoring in
overweging genomen werd, kon besloten worden dat slechts voor een deel van het projectgebied
nog een gemiddelde verwachting gold voor het aantreffen van archeologische sporen. Een derde van
de zone met diepgaande geplande ingrepen is als volledig verstoord te beschouwen. Het volledige
plangebied is bovendien in enige mate verstoord, doch de exacte verstoringsgraad van de
funderingen van de gebouwen en de verharding kon op basis van het bureauonderzoek niet bepaald
worden.
Aangezien de verstoring in een deel van het plangebied potentieel slechts ondiep reikt is er een kans
dat zich onder het huidige loopniveau nog sporen en vondsten bevinden van vroegere occupatie.
Nederzettingsresten vanaf het neolithicum tot en met de volle middeleeuwen zijn namelijk minder
vatbaar voor oppervlakkige verstoringen. In de omgeving van het plangebied zijn echter veelal losse
vondsten gekend of sites en structuren die slechts lokale weerslag hebben. Er zijn buiten de
laatmiddeleeuwse omwalling weinig concrete archeologische waarden gekend en de verwachting op
nederzettingssporen is bijgevolg dan ook gemiddeld tot laag. Sporen van landbewerking kunnen
evenwel aanwezig zijn. Sporen uit archeologisch onderzoek in de omgeving van het plangebied en
met een vergelijkbare ligging bleken echter steeds weinig waardevol. De kans op het aantreffen van
waardevolle archeologisch resten wordt klein ingeschat op deze locatie en voor deze werken.
Op basis van het bureauonderzoek voor het plangebied bleken onvoldoende gegevens verzameld om
de aan- of afwezigheid van een archeologische site afdoende te staven. Er kan wel een gemotiveerde
uitspraak gedaan worden over het al dan niet moeten nemen van verdere maatregelen.

Het bureauonderzoek gaf bovendien aan dat de kans op het behalen van waardevolle kenniswinst bij
verder archeologisch vooronderzoek eerder klein is, waardoor verder vooronderzoek niet nuttig,
noch noodzakelijk wordt geacht. Het programma van maatregelen werd bijgevolg niet opgesteld,
aangezien BAAC Vlaanderen bvba geen vervolgonderzoek adviseert voor het plangebied aan de
Bampslaan te Hasselt.
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De kans op het aantreffen van relevante sporen ter hoogte van het plangebied lijkt eerder klein te
zijn. Dieperliggende sporen zouden nog aanwezig kunnen zijn onder de bestaande funderingen en
verharding, binnen ca. 3246 m² van het plangebied. Na een kosten-batenanalyse lijkt het uitvoeren
van verder archeologisch onderzoek op deze locatie, buiten de kern van Hasselt in de
stationsomgeving dan ook niet te verantwoorden.
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